
  

 

                     Banskobystrický                    Centrum voľného času-JUNIOR 
                samosprávny kraj     Tajovského 30    

            Banská Bystrica 
 
 

Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica 

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica 
__________________________________________________________________________________________ 

         Banská Bystrica dňa: 15. 10. 2019 

 P R O P O Z Í C I E 
     okresného kola v basketbale žiačok SŠ 
       pre školský rok 2019/2020 
 

A/ Všeobecné ustanovenia 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, SAŠŠ 

 

Organizátor: z poverenia Okresného úradu v Banskej Bystrici : 
CVČ – JUNIOR,  Banská Bystrica 

 

Usporiadateľ: CVČ-JUNIOR, Banská Bystrica 

 

Miesto konania: Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica  
 

Termín: 20.11.2019  
Prezentácia a technická porada sa uskutoční v OA, Tajovského 25 
 

Činovníci : riaditeľ turnaja :      Mgr. Ján Tomko 
tajomník :               Mgr. Julián Krull, PhD.                
hlavný rozhodca :   zabezpečí usporiadateľ 
 

Podmienka účasti: -  Družstvo tvorí maximálne 12 hráčok a 2 vedúci.   
- Turnaja sa môžu zúčastniť žiačky SŠ nar. 1.1.2000 a mladšie, ktoré sú 
   riadnymi žiačkami danej školy, sú uvedené na súpiske potvrdenej 
   riaditeľom školy. 
- Technické zabezpečenie poskytne usporiadajúca škola, lopty si  
   prinesie každé družstvo. 
-  Vedúci družstva je povinný preukázať sa súpiskou družstva, 
   potvrdenou riaditeľom školy. 

 

Prihlášky: Zaslať do 29.10.2019 do 12,00 hod.,  
      www.skolskysport.sk, cez školský portál vložiť súpisky  
Školy, ktoré nevložia súpisky nebudú akceptované. 
Vložením menovitej súpisky, považujeme družstvo za prihlásené. 

V prípade, že sa Vám nebudú dať vložiť súpisky, kontaktujte: 

Mgr. Julián Krull, PhD. - mobil: 0905468389,   e-mail: krull@juniorbb.sk 
 

Prihlášky po uvedenom termíne neakceptujeme !!! 

Prezentácia: V deň konania od 7,45 hod. do 8,00 hod. – OA Tajovského 25 

 

Rámcový časový 
program:  

7,45 hod. – 8,00 hod.      Prezentácia                 
8,00 hod. – 8,10 hod.      Technická porada       
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich 
družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na 
oprávnený a neoprávnený štart športovca . 
8,15 hod. – 14,00 hod.    Turnaj v skupinách a finále 
  

Úhrada: rozhodcovské hradí CVČ-JUNIOR, Banská Bystrica 

 

Poistenie: 
 

Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. 
Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, občiansky 
preukaz pri SŠ, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby !  
Za zdravotný stav hráčov  zodpovedá vysielajúca škola.  

 

http://www.skolskysport.sk/


  

 

            B/ Technické ustanovenia 

Výstroj: 
 
 

Družstvá nastupujú v rozdielnych dresoch, ktoré sa určia vopred /svetlé – 
tmavé/. Hráčky musia mať vhodnú obuv do telocvične, ktorá nezanecháva 
na podlahe „znečistenie“. 
Družstvo si prinesie regulérnu loptu. Lopty na rozcvičenie usporiadateľ 
neposkytuje. 

 

Pravidlá a predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel FIBA, kalendára ŠŠS pre šk. rok 2019/20   
a týchto propozícií. 
   

Protesty: Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 10 minút po ukončení sporného 
zápasu písomne s vkladom 10 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad 
usporiadateľovi. 

 

Systém súťaže: 
 
 

Hrací systém  bude dohodnutý na technickej porade pred turnajom, podľa 
počtu prihlásených družstiev.  
 

Hodnotenie: Podľa platných pravidiel FIBA 

Hracia doba: 2 x 10 minút / hrubý čas / Prípadne dohodnutý na technickej porade pred 
turnajom, podľa počtu prihlásených družstiev. 

Postup: Víťazné družstvá z okresného kola postupujú na krajské kolo 

Rozhodcov: Zabezpečí organizátor 

 

Ceny:  Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplom a poháre. 

 

Poznámka: 
 
 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel. 
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Za disciplínu a poriadok  zodpovedá 
vedúci družstva. 
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat. Zároveň žiaci v plnej miere 
budú rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží s ktorými sa 
oboznámia pred začiatkom súťaže. 
Odporúčame doniesť  vlastné pitie.   

 

Družstvá sú  povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky budú 
družstvá hodnotené  mimo súťaž. 

 
 
 
 
 

 

          Ing. Mária Kolárska, v. r.          Mgr. Jarmila Lipková, v. r. 
            OÚ Banská Bystrica                                  riaditeľka CVČ - JUNIOR 
                                                                                                                                Banská Bystrica 
 
 
 

 

 

 

 

 


